Integrando gerações
As novas competências exigidas pelo mercado de trabalho - a ética e a solidariedade, indispensáveis em
qualquer relação humana, levaram a incluir essas competências
ao perfil do egresso da Escola Básica e do Ensino Superior. Formar
profissionais, cidadãos e indivíduos éticos e solidários tem sido
um dos principais objetivos de qualquer nível de ensino no Brasil
e no mundo. O Colégio Estrela Sírius, em constante preocupação
por também despertar e/ou fomentar o perfil cidadão de seus
alunos, encontra no Projeto Estrela Solidária a oportunidade para
que eles experimentem valores elevados como a solidariedade, a
solicitude,

a

generosidade,

a

gentileza,

a

compaixão,

a

fraternidade, o altruísmo, a ética, o respeito, dentre outros, através do envolvimento de seus alunos com
crianças e idosos em orfanatos e casas de repouso.
Existente há dois anos, em 2019, o Projeto Estrela Solidária terá
também como beneficiários ONGs de proteção animal. O Projeto
Estrela Solidária é composto de quadros de alunos voluntários que
participam de ações e campanhas solidárias pré-estabelecidas:
ações como diagnóstico de melhorias de infra-estrutura nas
instituições assistidas (serviços de marcenaria, artesanato, pintura,
etc) e campanhas de arrecadação de produtos de uso necessário
como

materiais

alimentos,

de

higiene

pessoal,

materiais

de

limpeza,

roupas,

brinquedos ou outros
que a instituição e os assistidos precisam utilizar. Para
concretizar o Projeto, os alunos se organizam em equipes
escolhendo em qual desejam atuar: Divulgação e Comunicação,
Arrecadação e Transparência, Trabalhos Prática e Fotografia e
Filmagem. Vale ressaltar que o bom trabalho de cada equipe em
sua individualidade resulta no benefício do todo e quem ganha
com isso é, sem dúvidas, o público alvo desse projeto social.
Além das ações e campanhas citadas, os alunos voluntários que
participam do Projeto Estrela Solidária fazem a doação de algo
que eles têm de mais valioso: o amor que acompanha cada item
doado no dia de sua entrega na instituição assistida e no encontro e na interação com crianças e os idosos
com quem se relacionam, promovendo nesse dia de entrega um café especial com músicas, brincadeiras,
contação de histórias e outras atividades que despertam a alegria e o calor humano do encontro.
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